


Ter blijvende gedachtenis van 

MARIA JOSEPHINA SLEBOS 

weduwe van 

JOHANNES HERMANNUS KOOP 

Zij werd geboren te Losser 13 maart 1902. Ze ontving het H. 
Sacrament der Zieken en overleed 18 april 1987 te Oldenzaal. 
~ 23 april hebben wij haar ungeleide gedaan vanun de Basiliek 
van St. Plechelmus en haar lichaam ter ruste gelegd op het 
kerilhof te Oklenzaal. 

Moeder was, ondanks ook haar angsten, een sterile vrouw. 
Steril in haar overtuiging en steril in haar wilskracht. Als zij 
voor iets gekozen had, dan stond ze daarvoor en vocht ervoor. 
Ze was geen meeloper. Daarom riep het kontakt met haar wel 
eens weerstand op. Marie Slebos wás iemand; je kon niet om 
haar heen. En dat strekt haar tot eer. Zo is zij voor vadler een 
hechte steun geweest en heeft zij haar gezin krachtig geleid. 
Ze was niet gauw onthand: wat zij in haar hoofd had, kregen 
haar handen gedaan. Ze naaide niet alleen voortreffelijk, maar 
zoals de vrouw in het bijbelboek Spreuken 'omgordde zij haar 
lenden met kracht en maakte zij haar armen steril' zodat ze 
ook niet opzag tegen het weril op het land. En als er getimmerd 
moest worden, dan timmerde zij. Van twee oude fietswrakken 
maakte zij een nieuwe fiets. Er was weinig wat zij niet voor 
elkaar kreeg. Ook bunen haar gezin is zij met haar krachtige 
geest velen tot steun geweest. Want Ma was niet éénkennig, 
ze legde gemakkelijk kontakt en maakte van haar hart geen 
moordkuil. Onbevangen kwam ze voor haar gevoelens uit. Zo 

heeft ze, toen haar taak in het gezin ten einde liep, nog jaren 
voor de Zonnebloem gewerilt. Toen vocht ze voor "haar" 
zieken. En ze gaf waar ze kon. Toen ze eenmaal uit de zorgen 
was, heeft ze haast alles weggegeven. Want ze was niet aan 
dingen maar aan mensen gehecht. De basis onder al die kracht 
was haar geloof. Ook daarin bleef zij, die altijd zonder enige 
opsmlil was, niet bij de franje steken. Ze ging naar het hart 
van het evangelie, naar de Christus zett, onze Lieve Heer zoals 
ze Hem bij voorileur noemde. Vooral in de kommunie beleefde 
ze het woord van Jezus: "Ik ben die wijnstok, gij die ranken. Blijf 
in Mij, dan bli~ Ik in u'. Want in haar geloof was moedler 
geletterd. Al in de jaren vóór het concilie nam zij deel aan die 
ecclesia-groepen. En nog op haar oude dag reisdle ze tot 
tweemaal toe naar het H. Land, om letterlijk in de voetstappen 
van de Heer te treden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij 
met haar 85 jaar pal stond achter de vernieuwingsbeweging 
van Johannes XXIII. In dat krachtig geloof is zij gestorven. 
Zoals ze in de pijn van de laatste weken onomwonden zei: "Ik 
heb onze Lieve Heer aan het kruis gezien'. Als ze dan op de 
avond van Goede Vrijdag zegt: ' Met Paoske bin'k misschien 
wa wear Op", dan mogen we dat woord nu toch zo verstaan, 
dat ze ook de Verrezen Heer gezien heeft. Zo wilde zij, die in 
haar leven toch ook veel leed gekend heeft, tot op het laatst, 
van de dood niet weten. Zij bleef, levenslustig als zij altijd is 
gewees~ op het Leven gericht. Daarom is zij met Pasen 
gestorven. 

Voor de vele bli~en van belangstelling tijdens de ziekte en uw 
meeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Familie Koop. 


